
 

 

Beste lezers, 

Beste auto liefhebbers,  

 

Op zondag 29 januari sloot de tentoonstelling "Super Cars 2" haar deuren met 45.000 bezoekers.  

Na een week van afbouw en opbouw van het museum zijn we opnieuw klaar om u te verwelkomen 

met een nieuwe centrale ruimte waar de 7 verschillende generaties van VW bus van T1 tot T7 en de 

ID-Buzz worden tentoongesteld. Deze 8 voertuigen kenmerken de evolutie: begrijpen waar je 

vandaan komt om te weten waar je naartoe gaat! 

 

Februari staat in het teken van Valentijnsdag! Dit moment is altijd een beetje magisch in Autoworld 

dankzij de Love Bugs Parade die traditioneel bij Autoworld plaatsvindt. Ik hoop jullie alweer talrijk te 

mogen ontvangen op zondag 12 februari! 

Vergeet zeker ook niet in te schrijven voor de Valentijnsbrunch!  

Zoals u weet, valt er altijd wel iets te beleven in Autoworld. Hieronder vind je alvast onze uitgebreide 

expokalender voor 2023.  

Tot binnenkort in Autoworld, 

Sébastien de Baere, Directeur van Autoworld 

 



IN DE KIJKER 

VW Love Bugs – the Buzz Edition – Exposition & Parade 

EXPO VAN ZATERDAG 4 FEBRUARI TOT ZONDAG 26 MAART 

 

 

Traditioneel staan de maanden februari en maart in Autoworld in het teken van de Volkswagen 

Kever. Deze keer stellen we u graag de 7 generaties van zijn grote broer, de VW-combi voor. 

Met de hulp van enkele gepassioneerde eigenaars zal de tentoonstelling de volledige geschiedenis 

weergeven: van de eerste Combi T1 tot de T7. Ook de allernieuwste elektrische ID-Buzz zal op het 

appel aanwezig zijn! 

Het begon allemaal in 1947 toen Ben Pon (de Nederlandse importeur) een potloodschets tekende, 

simpelweg geïnspireerd op een dieplader (" de Plattenwagen") waaraan hij het DNA van de Kever 

toevoegde. De Transporter was geboren en de productie werd opgestart in 1948! 

Deze tentoonstelling is ook de gelegenheid bij uitstek om een typisch Belgisch jubileum te vieren: de 

75ste verjaardag van het door D'Ieteren geïmporteerde merk Volkswagen en de intrede op de markt 

van de Kever in België. 

 

 

LOVE BUGS PARADE ZONDAG 12 FEBRUARI 



Sinds 2009 is het een traditie, Op Valentijnsdag vieren we in Autoworld de Volkswagen Kever! Voor 

de gelegenheid verzamelen 320 VW Kevers voor het museum om daarna samen te paraderen door 

de straten van Brussel en omstreken. 

De inschrijvingen voor deelname aan de Parade zijn afgesloten maar alle liefhebbers kunnen deze 

leuke wagens vanaf 10 uur komen bewonderen voor het museum. Het startschot van de Parade 

wordt gegeven om 14u. 

 

VALENTIJNSDAGBRUNCH ZONDAG 12 FEBRUARI  

En om het Valentijns weekend nog wat romantischer te maken, kan u met uw date of geliefden 

genieten van een heerlijke brunch in brasserie Bagnole. 

Brunchprijs: 35€ 

(15€ voor kinderen tot 12 jaar) 

RESERVATIE BRUNCH 

 

GOED OM TE WETEN 

KROKUSKRIEBELS TIJDENS DE VAKANTIE 

Kom tijdens de krokusvakantie je creativiteit testen met je gezin! 

Met een basis-set legoblokjes en een plannetje voor het chassis ga je aan de slag. Laat je leiden door 

je eigen fantasie en werk je droomwagen zelf naar keuze af. Alle creaties stellen we nadien tentoon 

en de mooiste creaties maken bovendien kans op een leuke prijs. 

Duur van de activiteit: 45 min 

Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar 

PRAKTISCHE INFO 

U kunt uw tickets rechtstreeks boeken via onderstaande knop. Zo vermijd u ook de wachtrij aan het 

onthaal.  

Tickets vanaf 11€. 

Het museum is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en in het weekend tot 18 uur. 

TICKETS 

AGENDA 2023 



 


